
 חל˜ים

אני חלקך ונחלתךאני חלקך ונחלתך
החת"ם סופר זיע"א קיבל מכתב מאחד מתלמידיו החת"ם סופר זיע"א קיבל מכתב מאחד מתלמידיו 
מתאמץ  והוא  לאלוקים  גדולה  בעיר  רב  מתאמץ שנהיה  והוא  לאלוקים  גדולה  בעיר  רב  שנהיה 
מאוד וגם מצליח בהעמדת הדת על תילה בעירו, מאוד וגם מצליח בהעמדת הדת על תילה בעירו, 
הציבור  עם  הרבה  עבודתו  שעקב  עקא  דא  הציבור אך  עם  הרבה  עבודתו  שעקב  עקא  דא  אך 
וצרכיו אין לו פנאי ללמוד עם בניו, ענה לו ה'חתם וצרכיו אין לו פנאי ללמוד עם בניו, ענה לו ה'חתם 
את  ומשקיע  שנותן  מי  כי  לדאוג,  לו  שאל  את סופר'  ומשקיע  שנותן  מי  כי  לדאוג,  לו  שאל  סופר' 
זמנו לאחרים, זוכה לראות בנים ובני בנים עוסקים זמנו לאחרים, זוכה לראות בנים ובני בנים עוסקים 
בתורה ובמצוות, את הבטחתו למד ה'חתם סופר' בתורה ובמצוות, את הבטחתו למד ה'חתם סופר' 
ומלוה  חונן  היום  'כל  בתהלים  הפסוק  ומלוה מפירוש  חונן  היום  'כל  בתהלים  הפסוק  מפירוש 
חונן  אדם  שכאשר  פירש:  וכך  לברכה',  חונן וזרעו  אדם  שכאשר  פירש:  וכך  לברכה',  וזרעו 
תורה  עליהם  ומשפיע  לאחרים  יומו  את  תורה ומלווה  עליהם  ומשפיע  לאחרים  יומו  את  ומלווה 
ויראת שמים, אזי הוא מקבל את ברכת ד' 'וזרעו ויראת שמים, אזי הוא מקבל את ברכת ד' 'וזרעו 
עוסקים  בנים  ובני  בנים  לראות  שזוכה  עוסקים לברכה',  בנים  ובני  בנים  לראות  שזוכה  לברכה', 

בתורה ובמצוות.בתורה ובמצוות.
להיות  אחריו  ובזרעו  הכהן  באהרן  בחר  להיות הקב"ה  אחריו  ובזרעו  הכהן  באהרן  בחר  הקב"ה 
הקודש  עבודת  את  לעבוד  השם,  הקודש משרתי  עבודת  את  לעבוד  השם,  משרתי 
נותן  ואף  אותם  מקדש  הוא  כך  ולצורך  נותן והמקדש,  ואף  אותם  מקדש  הוא  כך  ולצורך  והמקדש, 
פדיון  כמו  מתנות  כמה  ועוד  כהונה  מתנות  פדיון להם  כמו  מתנות  כמה  ועוד  כהונה  מתנות  להם 
תנחל  לא  'בארצם  לאהרן  אומר  הקב"ה  ואז  תנחל הבן,  לא  'בארצם  לאהרן  אומר  הקב"ה  ואז  הבן, 
וחלק לא יהיה לך בתוכם אני חלקך ונחלתך בתוך וחלק לא יהיה לך בתוכם אני חלקך ונחלתך בתוך 
בני ישראל', לכאורה נראה הדבר כאילו החלק הזה בני ישראל', לכאורה נראה הדבר כאילו החלק הזה 
הוא הפסד ולא רווח, אהרן הכהן יוצא מופסד, כי הוא הפסד ולא רווח, אהרן הכהן יוצא מופסד, כי 
אינו מקבל חלק נחלה עם כל בני ישראל, אך לא אינו מקבל חלק נחלה עם כל בני ישראל, אך לא 
כן הוא כי מיד באותו פסוק אומר לו הקב"ה 'אני כן הוא כי מיד באותו פסוק אומר לו הקב"ה 'אני 
חסר  מה  חלקך,  הוא  הקב"ה  ואם  ונחלתך',  חסר חלקך  מה  חלקך,  הוא  הקב"ה  ואם  ונחלתך',  חלקך 

לך? לך? 
אבל  ציבור,  איש  כל  אצל  מתעוררת  זו  אבל שאלה  ציבור,  איש  כל  אצל  מתעוררת  זו  שאלה 
שיש  מעשה  פעם  העושה  יהודי  כל  אלא  רק,  שיש לא  מעשה  פעם  העושה  יהודי  כל  אלא  רק,  לא 
מכך,  שיפסיד  חושש  והוא  ציבורית,  שליחות  מכך, בו  שיפסיד  חושש  והוא  ציבורית,  שליחות  בו 
הוא  הזה  בזמן  הנה  כי  גשמי,  או  רוחני  הוא הפסד  הזה  בזמן  הנה  כי  גשמי,  או  רוחני  הפסד 
יכול לעסוק לפרנסתו, או לעסוק בלימוד התורה, יכול לעסוק לפרנסתו, או לעסוק בלימוד התורה, 
ובמקום זה הוא נותן את זמנו לאחרים, זאת עלינו ובמקום זה הוא נותן את זמנו לאחרים, זאת עלינו 
שראינו  כמו  מכך,  מפסידים  לא  לעולם  כי  שראינו לדעת  כמו  מכך,  מפסידים  לא  לעולם  כי  לדעת 
לאחרים  מעצמך  תן  סופר',  ה'כתב  של  לאחרים בפירושו  מעצמך  תן  סופר',  ה'כתב  של  בפירושו 
והקב"ה כבר ישלים לך את מה שנראה לך שאתה והקב"ה כבר ישלים לך את מה שנראה לך שאתה 
מזוועהיל  שלומקה  ר'  הרה"ק  אמר  וכבר  מזוועהיל מפסיד,  שלומקה  ר'  הרה"ק  אמר  וכבר  מפסיד, 
זצוק"ל שעבור כל פסיעה שאדם הולך עבור חבירו זצוק"ל שעבור כל פסיעה שאדם הולך עבור חבירו 

הוא חוסך אלף פסיעות עבור עצמו.הוא חוסך אלף פסיעות עבור עצמו.

 (עפ"י טיב התורה - קרח ) (עפ"י טיב התורה - קרח )
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של  נשיאותו  על  נתקנא  משה,  עם  לחלוק  קרח  ראה  ומה   ... של וברש"י:  נשיאותו  על  נתקנא  משה,  עם  לחלוק  קרח  ראה  ומה   ... וברש"י: 
אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר 
עמרם  וגו'.  קהת  ובני  עמרם   וגו'.  קהת  ובני  יח)  ו,  יח)(שמות   ו,  (שמות   שנאמר  היו,  ארבעה  אבא  אחי  שנאמר קרח,  היו,  ארבעה  אבא  אחי  קרח, 
הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את 
השניה, לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מנה נשיא את בן השניה, לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מנה נשיא את בן 

אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו.אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו.
עוד מביא רש"י להלן עוד מביא רש"י להלן (פסוק ז')(פסוק ז') את דבר המדרש וז"ל: וקרח שפקח היה מה  את דבר המדרש וז"ל: וקרח שפקח היה מה 
ראה לשטות זה, 'עינו הטעתו', ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו, שמואל ראה לשטות זה, 'עינו הטעתו', ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו, שמואל 
משמרות  וכ"ד  נמלט,  אני  בשבילו  אמר  ואהרן.  משה  כנגד  משמרות ששקול  וכ"ד  נמלט,  אני  בשבילו  אמר  ואהרן.  משה  כנגד  ששקול 
עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר (ד"ה א' כה, ה) עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר (ד"ה א' כה, ה) 
כל אלה בנים להימן, אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני כל אלה בנים להימן, אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני 
ואני אדום, לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפי משה שכולם ואני אדום, לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפי משה שכולם 
אובדים ואחד נמלט. אשר יבחר ה' הוא הקדוש, טעה ותלה בעצמו, ולא אובדים ואחד נמלט. אשר יבחר ה' הוא הקדוש, טעה ותלה בעצמו, ולא 

ראה יפה, לפי שבניו עשו תשובה, ומשה היה רואה. תנחומא:ראה יפה, לפי שבניו עשו תשובה, ומשה היה רואה. תנחומא:
מאלו הלשונות רואים אנו כי עיקר הדבר שגרם לקלקולו של קורח היה מאלו הלשונות רואים אנו כי עיקר הדבר שגרם לקלקולו של קורח היה 
בו,  שהיתה  העין'  'צרות  היא  הראשון  בעיניים,  התלויים  דברים  בו, מחמת  שהיתה  העין'  'צרות  היא  הראשון  בעיניים,  התלויים  דברים  מחמת 
היא  והשני  עוזיאל,  בן  אליצפון  של  נשיאותו  על  נתקנא  מחמתה  היא אשר  והשני  עוזיאל,  בן  אליצפון  של  נשיאותו  על  נתקנא  מחמתה  אשר 
לכלל  שהביאו  הדבר  שסיבת  הקדושים  בספרים  כמובא  הראות'  לכלל 'פגם  שהביאו  הדבר  שסיבת  הקדושים  בספרים  כמובא  הראות'  'פגם 
היינו  הטעתו'  'עינו  רש"י  בלשון  וכנרמז  זה,  עוון  מחמת  היתה  היינו טעות  הטעתו'  'עינו  רש"י  בלשון  וכנרמז  זה,  עוון  מחמת  היתה  טעות 
שטעה אחר עינו, הרי לנו כי כתוצאה  של פגם העיניים נמשך האדם אחר שטעה אחר עינו, הרי לנו כי כתוצאה  של פגם העיניים נמשך האדם אחר 
הגרוע שברעות. הלוא קורח זה צדיק גדול היה מתחילתו, והיה מבעלי הגרוע שברעות. הלוא קורח זה צדיק גדול היה מתחילתו, והיה מבעלי 
רוח הקודש, ומחמת המכשולות שבעין לא עמדו לו כל מעלותיו, ונפל רוח הקודש, ומחמת המכשולות שבעין לא עמדו לו כל מעלותיו, ונפל 
מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ונהפך מבעל רוח הקודש לכופר בתורת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ונהפך מבעל רוח הקודש לכופר בתורת 
משה, כמובא בהמשך דבריו של רש"י איך שכפר בפרשת ציצית ומזוזה, משה, כמובא בהמשך דבריו של רש"י איך שכפר בפרשת ציצית ומזוזה, 
גם עצם חלוקתו על השררה היתה בגדר כפירה, שהרי הכל נעשה על פי גם עצם חלוקתו על השררה היתה בגדר כפירה, שהרי הכל נעשה על פי 

דבר ה'. ומכאן עלינו לדעת כי ִמְכַות פגם הראות קשה היא עד מאוד.דבר ה'. ומכאן עלינו לדעת כי ִמְכַות פגם הראות קשה היא עד מאוד.
כיון שכן  מהראוי לנו לעמוד על טיבם של שתי נקודות אלו שהם 'צרות כיון שכן  מהראוי לנו לעמוד על טיבם של שתי נקודות אלו שהם 'צרות 
תסייע  אשר  היא  רעתם  במהות  ההכרה  עצם  כי  עינים'  ו'שמירת  תסייע עין'  אשר  היא  רעתם  במהות  ההכרה  עצם  כי  עינים'  ו'שמירת  עין' 

להאדם להתרחק מהם ולהתגבר על המכשולים הנגרמים בעטיים. להאדם להתרחק מהם ולהתגבר על המכשולים הנגרמים בעטיים. 
באם יתבונן האדם במהותה של 'צרות עין' יכיר מיד בגודל רעתה, וכדי באם יתבונן האדם במהותה של 'צרות עין' יכיר מיד בגודל רעתה, וכדי 
ורבי  מורי  מפי  ששמעתים  מה  כפי  אותם  אגדיר  הדברים  את  ורבי להמחיש  מורי  מפי  ששמעתים  מה  כפי  אותם  אגדיר  הדברים  את  להמחיש 
הגאון רבי זונדל קרוזר זצ"ל, וכך היה אומר: הלוא מטבעו של עולם אין הגאון רבי זונדל קרוזר זצ"ל, וכך היה אומר: הלוא מטבעו של עולם אין 
ביכולת האדם לעוף כעוף השמים, מתנת הכנפיים לא נתנה כי אם לסוגי ביכולת האדם לעוף כעוף השמים, מתנת הכנפיים לא נתנה כי אם לסוגי 
תוך  מטרים  מאות  לגמוע  ביכולתם  אשר  עופות  ויש  למיניהם,  תוך העופות  מטרים  מאות  לגמוע  ביכולתם  אשר  עופות  ויש  למיניהם,  העופות 
מגיע  אשר  עד  רגליו  בשתי  ללכת  מוטל  עליו  האדם  כן  לא  קצר,  מגיע זמן  אשר  עד  רגליו  בשתי  ללכת  מוטל  עליו  האדם  כן  לא  קצר,  זמן 
ממנו  חׂשך  למה  שמיא  כלפי  טענה  אדם  לאיזה  יש  כלום  חפצו.  ממנו למחוז  חׂשך  למה  שמיא  כלפי  טענה  אדם  לאיזה  יש  כלום  חפצו.  למחוז 
מתנה נפלאה זו? כלל וכלל לא! ולמה? כי מאחר וזהו צביונו של האדם, מתנה נפלאה זו? כלל וכלל לא! ולמה? כי מאחר וזהו צביונו של האדם, 
ולא נתנה מעלה זו לסוג האנושי כלל, על כן אין האדם מתמרמר עליה, ולא נתנה מעלה זו לסוג האנושי כלל, על כן אין האדם מתמרמר עליה, 

ומסכים הוא להיות ככלל היצורים מסוגו.ומסכים הוא להיות ככלל היצורים מסוגו.
 וכעין זה היה אילו לא ניתן להאדם הכח ללכת בשני רגליו כי אם בסיוע  וכעין זה היה אילו לא ניתן להאדם הכח ללכת בשני רגליו כי אם בסיוע 
של  סידורו  הוא  שכך  מאחר  מכך,  מרוצה  היה  ודאי  הלוא  קביים,  של של  סידורו  הוא  שכך  מאחר  מכך,  מרוצה  היה  ודאי  הלוא  קביים,  של 
להתמרמרות,  סיבה  שום  קביים  על  ההליכה  בעצם  שאין  ונמצא  להתמרמרות, עולם,  סיבה  שום  קביים  על  ההליכה  בעצם  שאין  ונמצא  עולם, 
קביים  על  ללכת  מוכרחים  אשר  אדם  שבני  כהיום  הסיבה  מהי  כן  קביים ואם  על  ללכת  מוכרחים  אשר  אדם  שבני  כהיום  הסיבה  מהי  כן  ואם 
מתמרמרים הם על רוע מזלם? אין זה כי אם 'צרות עין' שבהם, כי מאחר מתמרמרים הם על רוע מזלם? אין זה כי אם 'צרות עין' שבהם, כי מאחר 
ורואים את ההמון ההולכים כדבעי אין ביכולתם לסבול טובתם... דבר זה ורואים את ההמון ההולכים כדבעי אין ביכולתם לסבול טובתם... דבר זה 
ללמדנו בא על הכלל כולו, 'צרות עין' אינו התמרמרות על חסרונו הפרטי ללמדנו בא על הכלל כולו, 'צרות עין' אינו התמרמרות על חסרונו הפרטי 
במהותה  יכיר  וכשהאדם  ר"ל,  הזולת  של  מעלתו  על  אם  כי  האדם,  במהותה של  יכיר  ר"ל, וכשהאדם  הזולת  של  מעלתו  על  אם  כי  האדם,  של 

הרע ודאי ישתדל להתנזר הימנה. הרע ודאי ישתדל להתנזר הימנה. 
גם על רעת המכשול של פגם הראות מוטל עלינו להתבונן על מה ולמה גם על רעת המכשול של פגם הראות מוטל עלינו להתבונן על מה ולמה 
כי  הכרתו  מתוך  אם  כי  זה  אין  הדבר,  בזה  האדם  את  לגרות  היצר  כי ראה  הכרתו  מתוך  אם  כי  זה  אין  הדבר,  בזה  האדם  את  לגרות  היצר  ראה 
כל מהותו של האדם תלוי בזה הדבר, ולכך נקראת קדושת האדם בשם כל מהותו של האדם תלוי בזה הדבר, ולכך נקראת קדושת האדם בשם 
'יסוד' כי היא היסוד לצביונו הרוחני. וראוי לו לאדם להכיר בזה, כי מתוך 'יסוד' כי היא היסוד לצביונו הרוחני. וראוי לו לאדם להכיר בזה, כי מתוך 

כך ימנע מלהמשך אחר פיתוייו.כך ימנע מלהמשך אחר פיתוייו.
ועל אלו המתנסים בקדושה, ובחוזק יד עומדים הם על משמרתם לבל ועל אלו המתנסים בקדושה, ובחוזק יד עומדים הם על משמרתם לבל 
יפלו ברשת יצרם, ראוי לחזק ידיהם ולהודיעם, כי מה שאמרו חז"ל (ביצה יפלו ברשת יצרם, ראוי לחזק ידיהם ולהודיעם, כי מה שאמרו חז"ל (ביצה 
טז.) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, אין טז.) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, אין 
המכוון על קצבת המזון בלבד, כי אם גם על מדת התענוגים ומדת הצער המכוון על קצבת המזון בלבד, כי אם גם על מדת התענוגים ומדת הצער 
שעל האדם לעבור במשך השנה כולה, על כן החכם המתאפק מלמלאות שעל האדם לעבור במשך השנה כולה, על כן החכם המתאפק מלמלאות 
חלקו  את  בזה  הוא  מקבל  הרי  נפש,  ועגמת  צער  מזה  לו  ויש  חלקו תאוותיו  את  בזה  הוא  מקבל  הרי  נפש,  ועגמת  צער  מזה  לו  ויש  תאוותיו 
המגיעו בצער ועגמת נפש, ונשאר לו חלקו מחשבון התענוגים, ומזכים המגיעו בצער ועגמת נפש, ונשאר לו חלקו מחשבון התענוגים, ומזכים 
אותו באלו התענוגים בענינים רוחניים בתורה ובתפילה ובשאר הענינים אותו באלו התענוגים בענינים רוחניים בתורה ובתפילה ובשאר הענינים 
חלקו  את  הוא  מקבל  תאוותו  את  הממלא  השוטה  אך  לו,  חלקו הנצרכים  את  הוא  מקבל  תאוותו  את  הממלא  השוטה  אך  לו,  הנצרכים 
ולא  חלקו,  כל  את  מאבד  עדשים  נזיד  ובעד  ממש,  בהם  שאין  ולא בדברים  חלקו,  כל  את  מאבד  עדשים  נזיד  ובעד  ממש,  בהם  שאין  בדברים 

נשאר לו כי אם חלקו שבצער ר"ל.נשאר לו כי אם חלקו שבצער ר"ל.
שנסע  אחד  צעיר  נסיך  פעם  שראה  זי"ע  הבעש"ט  על  שמסופר  שנסע וכפי  אחד  צעיר  נסיך  פעם  שראה  זי"ע  הבעש"ט  על  שמסופר  וכפי 
על סוס נהדר, והכל היה על הצד היותר מהודר, כולו אומר כבוד הנאה על סוס נהדר, והכל היה על הצד היותר מהודר, כולו אומר כבוד הנאה 
שראוי  עד  בשמים,  גבוה  מזל  יש  הנסיך  שלזה  הבעש"ט  ואמר  שראוי ותענוג,  עד  בשמים,  גבוה  מזל  יש  הנסיך  שלזה  הבעש"ט  ואמר  ותענוג, 
להיות מלך, אך מרוב תענוג וגיאות שיש לו מרכיבה זו מקבל הוא את להיות מלך, אך מרוב תענוג וגיאות שיש לו מרכיבה זו מקבל הוא את 
חלקו, ומאבד מה שרוצים לתת לו, וכמו כן הוא בכל הנאות עולם הזה, חלקו, ומאבד מה שרוצים לתת לו, וכמו כן הוא בכל הנאות עולם הזה, 
בדברים  לזכות  הוא  שיכול  הטוב  חלקו  מאבד  בהם  חלקו  הנוטל  בדברים האדם  לזכות  הוא  שיכול  הטוב  חלקו  מאבד  בהם  חלקו  הנוטל  האדם 

נעלים יותר.נעלים יותר.
עליו  מתגבר  שיצרו  כשרואה  כי  לדעת,  האדם  על  מוטל  האמור  עליו לאור  מתגבר  שיצרו  כשרואה  כי  לדעת,  האדם  על  מוטל  האמור  לאור 
גדולה  טובה  כי  לדעת  עליו  מוטל  המאוסים,  מנזידיו  להטעימו  גדולה ומבקש  טובה  כי  לדעת  עליו  מוטל  המאוסים,  מנזידיו  להטעימו  ומבקש 
ממתנת לו, וזה הרשע החפץ לכלות כל חלקה טובה מבר ישראל רוצה ממתנת לו, וזה הרשע החפץ לכלות כל חלקה טובה מבר ישראל רוצה 
וממימיו  המדומים  ממטעמיו  להטעימו  מנסה  כן  ועל  ממנו,  וממימיו לאבדה  המדומים  ממטעמיו  להטעימו  מנסה  כן  ועל  ממנו,  לאבדה 
המכוערים, כדי להמיר חלקו הטוב באלו ההבלים, ועל כן מוטל על החלש המכוערים, כדי להמיר חלקו הטוב באלו ההבלים, ועל כן מוטל על החלש 
לעבירה,  ח"ו  או  להנאה  חשקו  כשמתעורר  להבהל  ולא  אני  גבור  לעבירה, לומר  ח"ו  או  להנאה  חשקו  כשמתעורר  להבהל  ולא  אני  גבור  לומר 

ובשכר שיתגבר יטול חלקו בצער, ויזכה אחר כך להטוב האמיתי.ובשכר שיתגבר יטול חלקו בצער, ויזכה אחר כך להטוב האמיתי.

גודל רעת פגם הראות וחיזוק להמתמודד בהגודל רעת פגם הראות וחיזוק להמתמודד בה
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ערבית  בשבת,  להיות  שחל  חודש  ערבית ראש  בשבת,  להיות  שחל  חודש  ראש  א. א.  
יעלה  ואומר  שבע  מתפלל  ומנחה  יעלה שחרית  ואומר  שבע  מתפלל  ומנחה  שחרית 
ביעלה  שבת  של  מזכיר  ואינו  בעבודה,  ביעלה ויבא  שבת  של  מזכיר  ואינו  בעבודה,  ויבא 
ויבא, שהרי כבר הזכיר שבת בברכה רביעית ויבא, שהרי כבר הזכיר שבת בברכה רביעית 

(סי' תכ"ה ס"א ומ"ב סק"א).(סי' תכ"ה ס"א ומ"ב סק"א).

ב. ב.  בשבת אומרים אצל פרשת התמיד פסוקי  בשבת אומרים אצל פרשת התמיד פסוקי 
מוסף דשבת, וי"א שמזכירין גם מוסף ראש מוסף דשבת, וי"א שמזכירין גם מוסף ראש 
ראש  שהוא  לפרסם  כדי  נוהגין,  וכן  ראש חודש,  שהוא  לפרסם  כדי  נוהגין,  וכן  חודש, 
חודש חודש (שו"ע סי' מ"ח ס"א)(שו"ע סי' מ"ח ס"א), [ודעת האריז"ל שלא , [ודעת האריז"ל שלא 
ומכ"ש  התמיד  פ'  אחר  מוסף  פסוקי  ומכ"ש לומר  התמיד  פ'  אחר  מוסף  פסוקי  לומר 

פסוקי ראש חודש פסוקי ראש חודש (שע"ת סק"ב)(שע"ת סק"ב)].].
ג. ג.  מוציאין שני ספרים וקורין באחד שבעה  מוציאין שני ספרים וקורין באחד שבעה 
וביום  מפטיר,  קורא  ובשני  היום,  וביום בסדר  מפטיר,  קורא  ובשני  היום,  בסדר 
הפרשה,  סוף  עד  חדשיכם  ובראשי  הפרשה, השבת  סוף  עד  חדשיכם  ובראשי  השבת 
מענין  נזכר  ששם  כסאי,  השמים  מענין ומפטירין  נזכר  ששם  כסאי,  השמים  ומפטירין 

ראש חודש ראש חודש (ס"א מ"ב סק"ד).(ס"א מ"ב סק"ד).
פרשת  של  בהפטרה  וקרא  שכח  אם  פרשת   של  בהפטרה  וקרא  שכח  אם  ד. ד.  
השבוע, קורא אחריה הפטרת השמים כסאי, השבוע, קורא אחריה הפטרת השמים כסאי, 
אחרונות  ברכות  בירך  שכבר  אחר  נזכר  אחרונות ואם  ברכות  בירך  שכבר  אחר  נזכר  ואם 

קורא אותה בלי ברכהקורא אותה בלי ברכה (מ"ב סק"ד). (מ"ב סק"ד).
ה.  אין המפטיר מזכיר של ראש חודש כלל ה.  אין המפטיר מזכיר של ראש חודש כלל 

בברכת ההפטרהבברכת ההפטרה (סי' רפ"ד ס"ב).  (סי' רפ"ד ס"ב). 
כולל  בשבת,  להיות  שחל  חודש  ראש  כולל   בשבת,  להיות  שחל  חודש  ראש  ו. ו.  
חודש,  וראש  שבת  רביעית  בברכה  חודש, במוסף  וראש  שבת  רביעית  בברכה  במוסף 
וראשי  וישראל  השבת  מקדש  וראשי וחותם  וישראל  השבת  מקדש  וחותם 

חדשים חדשים (תכ"ה ס"ג).(תכ"ה ס"ג).
ואומרים  שבת  מוסף  שמניחים  הטעם  ואומרים   שבת  מוסף  שמניחים  הטעם  ז. ז.  
אתה יצרת, מפני שבמוסף שבת לא יפול בו אתה יצרת, מפני שבמוסף שבת לא יפול בו 
עירוב שבת וראש חודש, ויש אומרים טעם עירוב שבת וראש חודש, ויש אומרים טעם 
(כה"ח  (כה"ח   חודש  ראש  שהוא  לפרסם  כדי  חודשאחר  ראש  שהוא  לפרסם  כדי  אחר 

סקכ"ה בשם מפרשים).סקכ"ה בשם מפרשים).

לבד  שבת  מוסף  אם  כי  אמר  לא  אם  לבד   שבת  מוסף  אם  כי  אמר  לא  אם  ח. ח.  
ראש  ענין  הזכיר  ולא  שבת,  תכנת  ראש דהיינו  ענין  הזכיר  ולא  שבת,  תכנת  דהיינו 
שכבר  פי  על  אף  בשבת,  וחתם  כלל,  שכבר חודש  פי  על  אף  בשבת,  וחתם  כלל,  חודש 
של  היום  חובת  וקראו  תורה  ספר  של הוציאו  היום  חובת  וקראו  תורה  ספר  הוציאו 
מוסף  ולהתפלל  לחזור  צריך  חודש,  מוסף ראש  ולהתפלל  לחזור  צריך  חודש,  ראש 
ד"ה  בביה"ל  הוא  וכן  סקכ"ו  ד"ה  (כה"ח  בביה"ל  הוא  וכן  סקכ"ו  חודש (כה"ח  וראש  חודששבת  וראש  שבת 

מתפלל בסי' ת"צ לעינן שבת חוה"מ).מתפלל בסי' ת"צ לעינן שבת חוה"מ).

ט.ט.  אם נזכר אחר שסיים הברכה האמצעית   אם נזכר אחר שסיים הברכה האמצעית 
לפניך  ונעשה  יאמר  רצה,  שהתחיל  לפניך קודם  ונעשה  יאמר  רצה,  שהתחיל  קודם 
סקט"ז), ,  רס"ח  סי'  סקט"ז)(מ"ב  רס"ח  סי'  (מ"ב  בזה  ויצא  מוסף  בזה קרבן  ויצא  מוסף  קרבן 
ובח"א ובח"א (כלל כ"ח)(כלל כ"ח) מצדד לומר, דכל היכי שטעה  מצדד לומר, דכל היכי שטעה 
אזי  היום,  בקדושת  מוסף  של  הזכיר  אזי ולא  היום,  בקדושת  מוסף  של  הזכיר  ולא 
העבודה  את  והשב  כשיאמר  בעבודה  העבודה יאמר  את  והשב  כשיאמר  בעבודה  יאמר 
ובקרבן  היום  בתמידי  לפניך  ונעשה  ובקרבן יאמר,  היום  בתמידי  לפניך  ונעשה  יאמר, 

מוסף מוסף (ביה"ל שם ד"ה מוסף)(ביה"ל שם ד"ה מוסף).
י. י.  אם חתם בשל שבת לבד יצא בדיעבד  אם חתם בשל שבת לבד יצא בדיעבד (מ"ב (מ"ב 
יש  לבד  חודש  ראש  בשל  חתם  ואם  יש ,  לבד  חודש  ראש  בשל  חתם  ואם  סקט"ו)סקט"ו), 

מ"ב  תפ"ז  בסי'  מ"ב (עיין  תפ"ז  בסי'  (עיין  וסב"ל  הפוסקים,  מח'  וסב"ל בזה  הפוסקים,  מח'  בזה 
סק"ז ובביה"ל שם ד"ה מקדש, שו"ע הרב שם ס"ג).סק"ז ובביה"ל שם ד"ה מקדש, שו"ע הרב שם ס"ג).

שטעה  בין  בשבת,  שחל  חודש  ראש  שטעה   בין  בשבת,  שחל  חודש  ראש  יא. יא.  
והתפלל במקום מוסף תפלת שמונה עשרה והתפלל במקום מוסף תפלת שמונה עשרה 
והזכיר  חול  תפלת  שהתפלל  או  שבת,  והזכיר של  חול  תפלת  שהתפלל  או  שבת,  של 
בה שבת וראש חודש, בין שהוא מסופק אם בה שבת וראש חודש, בין שהוא מסופק אם 
רק  תקנתא  ליה  לית  לא,  או  מוסף  רק התפלל  תקנתא  ליה  לית  לא,  או  מוסף  התפלל 
שישמע משליח צבור חזרת מוסף, ואם לאו שישמע משליח צבור חזרת מוסף, ואם לאו 
אופן  בשום  לתקון  יוכל  לא  מעוות  זה  אופן הרי  בשום  לתקון  יוכל  לא  מעוות  זה  הרי 

(כה"ח סקכ"ז).(כה"ח סקכ"ז).

יב.  יב.  אם טעה, שאמר במקום מוספי אמר את אם טעה, שאמר במקום מוספי אמר את 
מוסף, אינו חוזר, (זולת ביום טוב ראשון של מוסף, אינו חוזר, (זולת ביום טוב ראשון של 

ראש השנה לבד שאם אמר את מוסף צריך ראש השנה לבד שאם אמר את מוסף צריך 
לחזורלחזור (כה"ח סי' תכ"ג סקי"ז).  (כה"ח סי' תכ"ג סקי"ז). 

יג.יג.  בתפילת המנחה אין אומרים צדקתך   בתפילת המנחה אין אומרים צדקתך (סי' (סי' 
רצ"ב ס"ב מ"ב סק"ז)רצ"ב ס"ב מ"ב סק"ז), וכן אין אומרים אב הרחמים , וכן אין אומרים אב הרחמים 

(סי' רפ"ד ס"ז)(סי' רפ"ד ס"ז).

נוהגים  דהמדקדקים  האחרונים,  כתבו  נוהגים   דהמדקדקים  האחרונים,  כתבו  יד. יד.  
מאכל  עושים  בחול  חודש  ראש  מאכל כשחל  עושים  בחול  חודש  ראש  כשחל 
חודש,  ראש  לכבוד  הימים  מבכל  יותר  חודש, אחד  ראש  לכבוד  הימים  מבכל  יותר  אחד 
וכשחל בשבת עושים מאכל אחד יותר ממה וכשחל בשבת עושים מאכל אחד יותר ממה 
ניכר  שיהיה  כדי  השבתות  בכל  ניכר שנוהגים  שיהיה  כדי  השבתות  בכל  שנוהגים 

כבוד של ראש חודש כבוד של ראש חודש (מ"ב סק"ב)(מ"ב סק"ב).
טו.  טו.  בברכת המזון אומר תחילה רצה ואח"כ בברכת המזון אומר תחילה רצה ואח"כ 
וקי"ל  תדיר,  הוא  ששבת  מפני  ויבא,  וקי"ל יעלה  תדיר,  הוא  ששבת  מפני  ויבא,  יעלה 
בכל מקום תדיר קודם, ובדיעבד אם החליף בכל מקום תדיר קודם, ובדיעבד אם החליף 

בודאי יצא בודאי יצא (מ"ב סי' קפ"ח סקי"ג)(מ"ב סי' קפ"ח סקי"ג).
רצה,  המזון  בברכת  הזכיר  ולא  טעה  רצה,   המזון  בברכת  הזכיר  ולא  טעה  טז. טז.  
העולם  מלך  אלהינו  ה'  אתה  ברוך  העולם אומר,  מלך  אלהינו  ה'  אתה  ברוך  אומר, 
שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה 
השבת  מקדש  ה'  אתה  ברוך  ולברית  השבת לאות  מקדש  ה'  אתה  ברוך  ולברית  לאות 

(סי' רפ"ח ס"ו)(סי' רפ"ח ס"ו).

יז. יז.  אם אינו יודע נוסח ברכה זו חוזר לראש  אם אינו יודע נוסח ברכה זו חוזר לראש 
יודע  שאינו  אף  והסיום  ההתחלה  יודע  יודע ואם  שאינו  אף  והסיום  ההתחלה  יודע  ואם 
וא"צ  אומרה  כראוי  שבאמצע  הנוסח  וא"צ שאר  אומרה  כראוי  שבאמצע  הנוסח  שאר 

לחזור לראשלחזור לראש (מ"ב סקי"ז) (מ"ב סקי"ז).
יח.יח.  אם טעה ולא הזכיר בה של ר"ח, בין ביום   אם טעה ולא הזכיר בה של ר"ח, בין ביום 
חדשים  ראשי  שנתן  ברוך  אומר,  בלילה,  חדשים בין  ראשי  שנתן  ברוך  אומר,  בלילה,  בין 
לעמו ישראל לזכרון, ואינו חותם בה לעמו ישראל לזכרון, ואינו חותם בה (שם ס"ז)(שם ס"ז).
יט. יט.  אם חל ר"ח בשבת, והזכיר של שבת ולא  אם חל ר"ח בשבת, והזכיר של שבת ולא 
הזכיר של ר"ח, ולא נזכר עד שהתחיל הטוב הזכיר של ר"ח, ולא נזכר עד שהתחיל הטוב 

והמטיב, אינו חוזר.והמטיב, אינו חוזר.

קודם  ונזכר  שבת  של  גם  שכח  אם  קודם    ונזכר  שבת  של  גם  שכח  אם  כ.כ.  
שהתחיל הטוב והמטיב, כולל ר"ח עם שבת שהתחיל הטוב והמטיב, כולל ר"ח עם שבת 
ואומר, שנתן שבתות למנוחה וראשי חדשים ואומר, שנתן שבתות למנוחה וראשי חדשים 
בשל  חותם  ואינו  שבת  בשל  וחותם  בשל לזכרון,  חותם  ואינו  שבת  בשל  וחותם  לזכרון, 

ר"ח ר"ח (ס"ז).(ס"ז).
צריך  אין  בודאי  לבד,  שבת  של  בשכח  צריך   אין  בודאי  לבד,  שבת  של  בשכח  כא. כא.  
שכבר  כיון  זו,  בברכה  ר"ח  של  גם  שכבר לכלול  כיון  זו,  בברכה  ר"ח  של  גם  לכלול 

הזכיר ר"ח ביעלה ויבוא הזכיר ר"ח ביעלה ויבוא (מ"ב סקכ"ח)(מ"ב סקכ"ח).
שפתח  לאחר  עד  נזכר  לא  אם  ומ"מ  שפתח    לאחר  עד  נזכר  לא  אם  ומ"מ  כב.כב.  
בשביל  בהמ"ז  לראש  וחוזר  והמטיב  בשביל בהטוב  בהמ"ז  לראש  וחוזר  והמטיב  בהטוב 
הפעם  עוד  לומר  צריך  אז  שבת,  של  הפעם הזכרה  עוד  לומר  צריך  אז  שבת,  של  הזכרה 
נתבטל  הראשון  דבהמ"ז  ויבוא,  יעלה  נתבטל גם  הראשון  דבהמ"ז  ויבוא,  יעלה  גם 

לגמרי לגמרי (מ"ב סקכ"ח)(מ"ב סקכ"ח).
כג. כג.  אם נזכר אחר שאמר תיבת ברוך אתה,  אם נזכר אחר שאמר תיבת ברוך אתה, 
יעלה  או  והחליצנו  רצה  לומר  דחוזר  יעלה פשוט  או  והחליצנו  רצה  לומר  דחוזר  פשוט 
ואם  וכו',  ירושלים  ובנה  אח"כ  ואומר  ואם ויבוא,  וכו',  ירושלים  ובנה  אח"כ  ואומר  ויבוא, 
נזכר אחר שאמר כבר ברוך אתה ה', מהנכון נזכר אחר שאמר כבר ברוך אתה ה', מהנכון 
יהיה  שלא  כדי  חקיך  למדני  תיכף  יהיה שיסיים  שלא  כדי  חקיך  למדני  תיכף  שיסיים 
הברכה  סיים  כלא  עדיין  והוי  לבטלה,  הברכה השם  סיים  כלא  עדיין  והוי  לבטלה,  השם 

וחוזר לרצה וחוזר לרצה (מ"ב סקכ"ב).(מ"ב סקכ"ב).
כשנזכר  דוקא  זו,  ברכה  דמועיל  והא  כשנזכר   דוקא  זו,  ברכה  דמועיל  והא  כד. כד.  
קודם שהתחיל הטוב והמטיב, היינו שעומד קודם שהתחיל הטוב והמטיב, היינו שעומד 
אחר ברכת בונה ירושלים, אבל אם לא נזכר אחר ברכת בונה ירושלים, אבל אם לא נזכר 
ברוך  שאמר  והמטיב,  הטוב  שהתחיל  ברוך עד  שאמר  והמטיב,  הטוב  שהתחיל  עד 
התחלה  מקרי  זה  הא-ל,  אמ"ה  ה'  התחלה אתה  מקרי  זה  הא-ל,  אמ"ה  ה'  אתה 
אבל  בהמ"ז,  לראש  לחזור  וצריך  זו,  אבל לברכה  בהמ"ז,  לראש  לחזור  וצריך  זו,  לברכה 
אשר  דיסיים  י"א  אמ"ה,  בא"י  רק  אמר  אשר אם  דיסיים  י"א  אמ"ה,  בא"י  רק  אמר  אם 
נתן שבתות למנוחה וכו' ואח"כ יחזור ויאמר נתן שבתות למנוחה וכו' ואח"כ יחזור ויאמר 

ברכת הטוב והמטיב (ס"ו מ"ב סקכ"ב).ברכת הטוב והמטיב (ס"ו מ"ב סקכ"ב).

'ול‡ י‰י‰ כ˜רח וכע„˙ו'
אחד  מגיד  על  העולם  בפי  מסופר  ושנון  עתיק  יהודי  אחד סיפור  מגיד  על  העולם  בפי  מסופר  ושנון  עתיק  יהודי  סיפור 
התושבים  את  מקבץ  היה  בהם  העיירות,  בין  מסבב  התושבים שהיה  את  מקבץ  היה  בהם  העיירות,  בין  מסבב  שהיה 
שרווח  המנהג  וכפי  והתעוררות,  מוסר  דברי  להם  שרווח ודורש  המנהג  וכפי  והתעוררות,  מוסר  דברי  להם  ודורש 
דנן,  המגיד  בפני  לרועץ  לו  עמד  אחד  מכשול  ימים.  דנן, באותם  המגיד  בפני  לרועץ  לו  עמד  אחד  מכשול  ימים.  באותם 
בצקלונו הייתה שמורה רק דרשה אחת על עניינו של קורח, בצקלונו הייתה שמורה רק דרשה אחת על עניינו של קורח, 
ותו לא מידי, מילא בפרשת קורח או בפרשיות הסמוכות לא ותו לא מידי, מילא בפרשת קורח או בפרשיות הסמוכות לא 
הייתה לו כל בעיה לקשר את הדרשה לפרשת קורח, אך מה הייתה לו כל בעיה לקשר את הדרשה לפרשת קורח, אך מה 
יעשה מיודענו בפרשת נח או בשלח, מה שייכות להם לקורח יעשה מיודענו בפרשת נח או בשלח, מה שייכות להם לקורח 

ועדתו.ועדתו.
מבריק  רעיון  הגה  ובמוחו  היה,  לא  הוא  שבטלן  כנראה  מבריק אבל  רעיון  הגה  ובמוחו  היה,  לא  הוא  שבטלן  כנראה  אבל 
היה  דרשתו  את  לשאת  המגיד  נעמד  כאשר  דהיינו,  היה ביותר,  דרשתו  את  לשאת  המגיד  נעמד  כאשר  דהיינו,  ביותר, 
את  כביכול  מחה  עמה  חליפתו,  בתרי  מבין  מטפחת  את שולף  כביכול  מחה  עמה  חליפתו,  בתרי  מבין  מטפחת  שולף 
מהירה  ובתנועה  כדי  תוך  כאשר  ממצחו,  הניגרת  מהירה זיעתו  ובתנועה  כדי  תוך  כאשר  ממצחו,  הניגרת  זיעתו 
ונשמטה  ידיו  מתוך  המטפחת  ונשמטה  כאילו  עצמו  ונשמטה עשה  ידיו  מתוך  המטפחת  ונשמטה  כאילו  עצמו  עשה 
וכה  כה  ויפן  ארצה  קומתו  את  כופף  שהמגיד  כמובן  וכה ארצה,  כה  ויפן  ארצה  קומתו  את  כופף  שהמגיד  כמובן  ארצה, 
והמטפחת איננו. אה, המטלית נעלמה ונבלעה בארץ, ממש והמטפחת איננו. אה, המטלית נעלמה ונבלעה בארץ, ממש 
אחת  ובנשימה  המגיד,  הכריז  כך  בשעתו,  ועדתו  אחת כקורח  ובנשימה  המגיד,  הכריז  כך  בשעתו,  ועדתו  כקורח 
אוזנכם  את  אסבר  אז  קורח  את  הזכרנו  כבר  אם  נו,  אוזנכם הוסיף:  את  אסבר  אז  קורח  את  הזכרנו  כבר  אם  נו,  הוסיף: 
עם  בטבעיות  המשיך  וכך  קורח,  על  ביותר  נפלא  עם בגידאנק  בטבעיות  המשיך  וכך  קורח,  על  ביותר  נפלא  בגידאנק 

דרשתו היחידה אותו הכיר מימים ימימה.דרשתו היחידה אותו הכיר מימים ימימה.
אכן, סיפור נחמד, אבל שוברו בצדו, ידועים דברי רש"י בריש אכן, סיפור נחמד, אבל שוברו בצדו, ידועים דברי רש"י בריש 
תלים  תילי  נדרשת".  יפה  זו  פרשה   - קרח  "ויקח  תלים פרשתנו:  תילי  נדרשת".  יפה  זו  פרשה   - קרח  "ויקח  פרשתנו: 
של פירושים נאים נאמרים מדי שנה בביאור כונתו של קורח של פירושים נאים נאמרים מדי שנה בביאור כונתו של קורח 
שפיקח היה, ומה היו מניעיו לחלוק על משה רבנו, עליו העיד שפיקח היה, ומה היו מניעיו לחלוק על משה רבנו, עליו העיד 
"פה  "פה ,  ח),  יב,  ח)(שמות  יב,  (שמות  בעצמו  בעצמו הקב"ה  הקב"ה 
אליה  אולם  בו",  אדבר  פה  אליה אל  אולם  בו",  אדבר  פה  אל 

וקוץ בה, מרוב שהאדם מתאמץ למצוא ביאור על קורח 
הנזכר בתורה, הוא שוכח לגמרי לעיין מה קורה עם הקורח 
את  מבארים ומבהירים  איך  פנימה,  בלבו  הטמון  הפרטי 
עבודתנו  בעצם  וזהו  שבקרבנו.  קרח  שטיקל  השווערע 
והלקח אותה אנו צריכים לקחת עמנו מפרשה זו, לראות 
את  מפרשים  איך  רק  ולא  שלנו,  הקורח  את  מתקנים  את היאך  מפרשים  איך  רק  ולא  שלנו,  הקורח  את  מתקנים  היאך 

מעשה קרח של דור המדבר אשר כבר נתבאר כל צרכו.מעשה קרח של דור המדבר אשר כבר נתבאר כל צרכו.
דמרנא  משמיה  זצוק"ל  מורי  מאבי  שמעתי  כבר  דמרנא ובאמת  משמיה  זצוק"ל  מורי  מאבי  שמעתי  כבר  ובאמת 
ה'חפץ חיים' זי"ע: על ענייני פסח למשל אי אפשר לדבר אלא ה'חפץ חיים' זי"ע: על ענייני פסח למשל אי אפשר לדבר אלא 
סמוך לחג הפסח, כמו כן בכל מועד ובכל פרשה מעלים את סמוך לחג הפסח, כמו כן בכל מועד ובכל פרשה מעלים את 
עניינה רק בתקופתה, אולם שונה הוא פרשת קורח, אשר יפה עניינה רק בתקופתה, אולם שונה הוא פרשת קורח, אשר יפה 
נדרש בכל עת ועונה, ונוגע תמיד ובכל זמן. והדברים נוקבים נדרש בכל עת ועונה, ונוגע תמיד ובכל זמן. והדברים נוקבים 
קורח  של  שעניינו  שאמרנו,  כפי  וממש  השיתין.  עומק  קורח עד  של  שעניינו  שאמרנו,  כפי  וממש  השיתין.  עומק  עד 
שייך אלינו תמיד, ובכל עת יראה מה בידו להתחזק שלא יהא שייך אלינו תמיד, ובכל עת יראה מה בידו להתחזק שלא יהא 

נמנה בעדת קורח.נמנה בעדת קורח.
עוון ‰מחלו˜˙ ‰ו‡ ‡יסור מן ‰˙ור‰עוון ‰מחלו˜˙ ‰ו‡ ‡יסור מן ‰˙ור‰

המחלוקת,  בענין  ולתקן  להתחזק  לנו  הרי  כאן  האמור  המחלוקת, לאור  בענין  ולתקן  להתחזק  לנו  הרי  כאן  האמור  לאור 
ממש,  אש  כמטחווי  דחששא  ומחששא  ממנה  ממש, ולהתרחק  אש  כמטחווי  דחששא  ומחששא  ממנה  ולהתרחק 
נאמר  דהנה  לקמן.  שנבאר  כמו  ממש  תורה  איסור  נאמר והוא  דהנה  לקמן.  שנבאר  כמו  ממש  תורה  איסור  והוא 
וגרסינן  וגרסינן ,  ה),  יז,  (במדבר  ה)  יז,  (במדבר  וכעדתו"  כקרח  יהיה  "ולא  וכעדתו"בפרשתנו:  כקרח  יהיה  "ולא  בפרשתנו: 
בפרק חלק בפרק חלק (סנהדרין קי.)(סנהדרין קי.): "אמר רב, כל המחזיק במחלוקת עובר : "אמר רב, כל המחזיק במחלוקת עובר 
אל  וילך  משה  ויקם  וכעדתו.  כקרח  יהיה  ולא  שנאמר  אל בלאו,  בלאו, שנאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו. ויקם משה וילך 
מחזיקין  שאין  מכאן  לקיש,  ריש  אמר  מחזיקין ,  שאין  מכאן  לקיש,  ריש  אמר  כה),  כה)(טז,  (טז,  ואבירם  ואבירם דתן  דתן 
והוא  כבודו,  על  [משה]  "שמחל  רש"י:  ופירש  והוא במחלוקת".  כבודו,  על  [משה]  "שמחל  רש"י:  ופירש  במחלוקת". 

עצמו הלך לבטל מחלוקת" ע"כ.עצמו הלך לבטל מחלוקת" ע"כ.
חמרא  בספר  וכתב  במחלוקת,  להחזיק  האיסור  כאן  חמרא למדנו  בספר  וכתב  במחלוקת,  להחזיק  האיסור  כאן  למדנו 
וחיי על אתרוחיי על אתר (סנהדרין שם) (סנהדרין שם) כוונת ריש לקיש למילף ממשה רבינו  כוונת ריש לקיש למילף ממשה רבינו 
כמו  הגמור,  בבירור  עמו  כשהדין  שגם  מכאן  שמוכח  כמו ע"ה,  הגמור,  בבירור  עמו  כשהדין  שגם  מכאן  שמוכח  ע"ה, 
שברור שהאמת עם משה ולא עם דתן ואבירם, גם כן צריך שברור שהאמת עם משה ולא עם דתן ואבירם, גם כן צריך 

הוא מצידו להקדים ולקום בעצמו לבטל המחלוקת.הוא מצידו להקדים ולקום בעצמו לבטל המחלוקת.
זה,  איסור  ביסוד  ז"ל  הראשונים  רבותינו  האריכו  זה, וכבר  איסור  ביסוד  ז"ל  הראשונים  רבותינו  האריכו  וכבר 
ועיין  ועיין   קנז),  (לאוין  קנז),  (לאוין  המצוות  במנין  שמנאו  הסמ"ג  רבינו  המצוותובראשם  במנין  שמנאו  הסמ"ג  רבינו  ובראשם 

ובספר ובספר  ח),  ח), (שורש  (שורש  המצוות  בספר  ז"ל  והרמב"ן  הרמב"ם  המצוות בדברי  בספר  ז"ל  והרמב"ן  הרמב"ם  בדברי 
החינוך החינוך (מצוה רכח)(מצוה רכח). וכן מנה רבינו יונה ז"ל בשערי תשובה . וכן מנה רבינו יונה ז"ל בשערי תשובה (שער (שער 
שלישי אות נח) שלישי אות נח) האיסור להחזיק במחלוקת כאיסור תורה. [וכבר האיסור להחזיק במחלוקת כאיסור תורה. [וכבר 

קבע החפץ חיים בהקדמת ספרוקבע החפץ חיים בהקדמת ספרו (בהגהה), (בהגהה), שספר שערי תשובה  שספר שערי תשובה 
הוא ספר הלכה, ולא ספר מוסר עי"ש].הוא ספר הלכה, ולא ספר מוסר עי"ש].

כתב: כתב:  קל"א)  שאילתא  דידן  קל"א) (פרשה  שאילתא  דידן  (פרשה  ז"ל  גאון  אחאי  דרב  ז"ל ובשאילתות  גאון  אחאי  דרב  ובשאילתות 
דקיימי  דכיון  פלוגתא,  למעבד  ישראל  לדבית  להו  דקיימי "דאסיר  דכיון  פלוגתא,  למעבד  ישראל  לדבית  להו  "דאסיר 
'לא 'לא  יז)  יט,  יז) (ויקרא  יט,  (ויקרא  רחמנא  ואמר  אהדדי,  למיסני  אתו  רחמנא בפלוגתא  ואמר  אהדדי,  למיסני  אתו  בפלוגתא 
שאיסור  שסובר  נראה  ע"כ.  וכו'"  בלבבך'  אחיך  את  שאיסור תשנא  שסובר  נראה  ע"כ.  וכו'"  בלבבך'  אחיך  את  תשנא 
המחלוקת קשור ומחובר לאיסור תורה דלא תשנא את אחיך, המחלוקת קשור ומחובר לאיסור תורה דלא תשנא את אחיך, 

שהמחלוקת מביאה לשנאה בלב רח"ל.שהמחלוקת מביאה לשנאה בלב רח"ל.
איסור  איסור שהוא  שהוא  סק"ד)  קנו  (סי'  סק"ד)   קנו  (סי'  ברורה  במשנה  להלכה  פסק  ברורהוכן  במשנה  להלכה  פסק  וכן 
דאורייתא כמ"ש הסמ"ג. וכ"כ בספרו חפץ חיים דאורייתא כמ"ש הסמ"ג. וכ"כ בספרו חפץ חיים (איסורי לשוה"ר (איסורי לשוה"ר 
הלשון  ובשמירת  הלשון ,  ובשמירת  יב),  יב)(אות  (אות  חיים  מים  בבאר  ועי"ש  חיים   מים  בבאר  ועי"ש  לאוין),  לאוין),פתיחה,  פתיחה, 

(ח"א שער הזכירה פרק יז).(ח"א שער הזכירה פרק יז).

˙פל‰ ל‰ינˆל מן ‰מחלו˜˙˙פל‰ ל‰ינˆל מן ‰מחלו˜˙
וכתב בשמירת הלשון חלק שני, בתפילה שתיקן מרן החפץ וכתב בשמירת הלשון חלק שני, בתפילה שתיקן מרן החפץ 
דברי  מלדבר  "וכן  בזה"ל:  דברי   מלדבר  "וכן  בזה"ל:  (בתוה"ד)(בתוה"ד)  הדיבור  על  זצוק"ל  הדיבור חיים  על  זצוק"ל  חיים 
וכדאיתא  וכעדתו',  כקרח  יהיה  'ולא  שנאמר  כמו  וכדאיתא מחלוקת  וכעדתו',  כקרח  יהיה  'ולא  שנאמר  כמו  מחלוקת 
מלדבר  וכן  במחלוקת.  להחזיק  שלא  אזהרה  שהוא  מלדבר בגמרא  וכן  במחלוקת.  להחזיק  שלא  אזהרה  שהוא  בגמרא 
דברי כעס, שהוא גם כן עוון חמור מאד בעצמותו, וגם מביא דברי כעס, שהוא גם כן עוון חמור מאד בעצמותו, וגם מביא 
לידי מחלוקת ושאר דבורים אסורים, ואמרו חז"ל לידי מחלוקת ושאר דבורים אסורים, ואמרו חז"ל (זוה"ק ח"א כז:)(זוה"ק ח"א כז:) 
כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזכני שלא לדבר, כי אם כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזכני שלא לדבר, כי אם 
ודבורי  מעשי  כל  ושיהיו  לנפשי,  או  גופי  לענייני  הצריך  ודבורי דבר  מעשי  כל  ושיהיו  לנפשי,  או  גופי  לענייני  הצריך  דבר 

לשם שמים" עכ"ל.לשם שמים" עכ"ל.
וישראל  ביותר,  חמור  איסור  הוא  שהמחלוקת  למדנו  וישראל הא  ביותר,  חמור  איסור  הוא  שהמחלוקת  למדנו  הא 
קדושים הם, כשם שבכל איסור תורה עושים גדרים וסייגים, קדושים הם, כשם שבכל איסור תורה עושים גדרים וסייגים, 
שלא  כדי  היתר  שערי  ממאה  ופורשים  למשמרת,  שלא משמרת  כדי  היתר  שערי  ממאה  ופורשים  למשמרת,  משמרת 
בה  שגם  המחלוקת,  בעוון  הדבר  כן  באיסור,  חלילה  בה יכשלו  שגם  המחלוקת,  בעוון  הדבר  כן  באיסור,  חלילה  יכשלו 
בפח  יפלו  לבל  מקשת  כחץ  ממנה  ומתרחקים  גדר  בפח גודרים  יפלו  לבל  מקשת  כחץ  ממנה  ומתרחקים  גדר  גודרים 

יקוש, ולא יהיו כקרח ועדתו.יקוש, ולא יהיו כקרח ועדתו.
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ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו
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ראש חודש שחל להיות בשבתראש חודש שחל להיות בשבת



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‚„ול ‰˘לום!
לפרש  המקרא,  בפירוש  ז"ל  ז"לרש"י  רש"י  של  דרכו  הנה 
תמיד הכתוב על דרך הפשט, כמ"ש בעצמו בפרשת 
של  לפשוטו  אלא  באתי  לא  "אני  ח):  (ג,  בראשית 

מקרא".
ולפלא אם כן, מדוע בכאן יצא רש"י מדרכו, ומפרש 
מקרא,  של  בפשוטו  הלא  נצטער".   – "ויחר  תיבת 
תיבת "ויחר" מתפרשת על הכעס והחרון. כמו "ויחר 
ולמה  לו).  לא,  (שם  ליעקב"  "ויחר  ה),  ד,  (בראשית  לקין" 
וצריך  צער,  מלשון  שהוא  כאן  החרון  לפרש  נטה 

עיון.
מקרא,  של  פשוטו  דהיינו  מזה,  מוכרח  והנראה 
מכל  העניו  מהימנא,  רעיא  ע"ה  ריבנו  שמשה 
ומצד  כלום!  וחרון  כעס  לכלל  בא  לא  בוודאי  אדם, 
אף  במחלוקת  היה  לא  הפרטית,  ואישיותו  עצמו 
שיתכעס  שייך  היה  לא  וממילא  אחת!  כשערה  לא 
וכדחזינן  השלום'.  השלום''גדול  'גדול  כי  כלום,  בדבר  עצמו  מצד 
אותה  תתעורר  שלא  שבעולם,  טצדקי  כל  שעשה 
קנאת  אם  כי  נתקנא  לא  שעשה  מה  וכל  מחלוקת, 

ד' בלבד.
אבות  אבותבפרקי  בפרקי  דמתניתין  בלישנא  שרמזו  דרך  על 
שמים,  לשם  שהיא  מחלוקת  היא  "איזה  מי"ז):  (פ"ה 

זו  שמים,  לשם  ושאינה  ושמאי.  הלל  מחלוקת  זו 
להזכיר  צריך  היה  ולכאורה  ועדתו".  קרח  מחלוקת 
ועדתו  קרח  'מחלוקת  שבמחלוקת,  הצדדים  שני 
שמים  לשם  במחלוקת  שהזכיר  כמו  משה',  עם 
'מחלוקת הלל ושמאי'. [עיין בסה"ק נועם אלימלך 

זי"ע, ליקוטי שושנה, מ"ש בזה].
לשם  שלא  במחלוקת  היתה  שלא  כאן,  נרמז  אך 
קרח  "מחלוקת  בלבד,  אחד  צד  אם  כי  שמים 
ועדתו", אבל משה רבינו ע"ה מצד עצמו אינו שום 
צד בדבר, ואין כאן שני צדדים באותה מחלוקת, כי 
לא היה מעורב בה מצד עצמו כלום. וכל מה שפעל 
ועשה כנגד קרח ועדתו, היה מצידו כמי שנלחמים 
ומריבים עם איש אחר ששמו "משה", ואין זה קשור 
אליו אישית כלל, רק בשביל הנהגת העדה בדבר ד' 
נצרך לקנא קנאת ד', ואין הוא מצד עצמו שום צד 

בדבר כלל. 
לפיכך נמצא שפיר, שפשוטו של מקרא הוא "ויחר "ויחר 
- הצטער- הצטער עד למאד", שכל כולו היה מלא צער וכאב 
לא  אבל  כאן,  רש"ירש"י  כדפירש  שבידם  זה  סירחון  על 
התערב כאן חלילה שום כעס וחרון כל דהוא כלום! 

אף לא כמלוא נימה!
גדול השלום!גדול השלום!

[על פי 'טיב התורה' פרשא דידן]
• ~ • ~ •

גלינסקי  יעקב  גלינסקי רבי  יעקב  רבי  מישרים  מגיד  הנודע  הרה"ג  אל 
בתשובה  חזר  שבנו  חילוני,  אדם  פעם  הגיע  זצ"לזצ"ל, 
בהשפעתו של רבי יעקב. הוא התקבל בחסד עליון 
תורה  ולמד  ביותר,  המצוינות  הישיבות  לאחת 

בהתמדה גדולה, ונעשה ירא ושלם.
אחת  שבבת  יקירו,  מבנו  נחת  שבע  כמובן  האב 
לכבד  מאוד  כשהחל  לטובה,  אורחותיו  כל  השתנו 
אורה  מלא  וכולו  לב,  מקרב  אמו  ואת  אביו  את 

שם  וקידש  וקדושה,  תורה  של  וחיות  ושמחה, 
שמים בכל הליכותיו בנועם ובחן.

היה זה בימים שלפני חג הפסח, והאב הגיע אל הרב 
לייעוץ בבעיה מסוימת שהתעוררה בקשריו עם בנו 

הצעיר. 
ואמר,  האב  פתח  בתשובה,  חזר  שבני  מיום  הנה 
בני  גם  חייו,  בחירת  את  לכבד  מאוד  השתדלנו 
להיכנס  שלא  תמיד  השתדל  ותבונתו  בחכמתו 
מאז  אדרבה  וויכוחים.  מחלוקות  לשום  עמנו 
לביתנו,  והאהבה  השלום  נכנסו  בתשובה  שחזר 
לעימותים  להיכנס  שלא  העת  כל  משתדלים  ואנו 
אנו  באים  ההלכתיות  בקשותיו  בכל  מיותרים! 
השבת  ובשמירת  המטבח,  בהכשרת  כמו  לקראתו, 
להיענות  דבר  בכל  השתדלנו  וכו',  והצניעות 
לדרישת ההלכה, ולעשות הכל כדת משה וישראל, 

כדי למנוע המחלוקת בבית!
האב  ממשיך  הפסח,  חג  לקראת  עתה  הנה  אך 
הישיבה,  מן  אחד  יום  בני  כשהתקשר  בסיפורו, 
הפסח  לחג  עבורו  להשיג  אוכל  אם  ממני  ביקש 

רחיים של יד! רחיים של יד! 
מתחילה לא הבנתי מילה וחצי מילה, מה זה "רחיים 
חפץ  או  יהודי,  ספר  של  שם  זה  האם  יד?",  של 
הנצרך לחג, או שם של בגד, או כלי? היכן קונים את 

זה? ומה עושים עם זה?... 
'מצות'  הם  שאלו  לי  נודע  הענין  בירור  לאחר  אך 
ונאפו  יד,  של  ברחיים  שנטחנו  בפסח,  שאוכלים 
בידיים אומנות 'לשם מצת מצוה'. אבל מחירן עצום 
רגילים  שהיינו  הפשוטות  מכונה  המצות  לעומת 

לאכול בפסח כל השנים! 
דרישה  זו  שאין  לי  ונודע  הענין,  את  מעט  ביררתי 
הלכתית נחרצת, כי אם 'הידור מצוה' בלבד... וכאן 
כספים  להוציא  ניתן  כמה  עד  סבלנותי!  פקעה 
אם זקוק הוא למצות  בשביל מצוות והידורים? גם 
'שמורה' משעת קצירה, ולמצות 'עבודת יד' דווקא 
מקמח  שיהיו  בכך  טוב  לא  מה  מכונה,  של  ולא 
שנטחן ברחיים של מכונה? מדוע זקוק הוא דווקא 
למצות היקרות ביותר שנטחנו ברחיים של יד? האם 
מצדיקי  לאחד  כבר  נעשה  בתשובה,  שחזר  בגלל 

הדור?!
כך שפך האיש את מר שיחו, ואת תלונותיו, באזניו 

של רבי יענקלה, שהקשיב לדבריו בכל לב.
מעט  לפי  הנה  לו:  ואמר  יעקב  ר'  פתח  כשסיים, 
כופר  אדם  נראה  אינך  עמך,  לי  שיש  ההיכרות 
ואפיקורס חלילה, הרי גם אתה אדם מאמין בהשם 
שכבר  נאמנה,  תדע  ז"ל!  חכמינו  ובדברי  ובתורתו 
(מט:)  סוטהסוטה  מסכת  בשלהי  בבירור  חכמים  קבעו 
בעקבתא  אלו  בדורות  ואיכותו  הדור  מצב  את 
דמשיחא! שכך שנינו במשנתנו: "בעקבות משיחא 
חוצפא יסגא כו' בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה 

בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו וכו'" ע"כ. 
נמצא אם כן, שכך סדר הנהגה אמור בגלות אחרון 

זו, שהבן קם כנגד אביו, והבת קמה באמה וכו'... 
ועתה תחליט בעצמך! לפניך שתי אפשרויות בדרכי 

"ַוִּיַחר ְלמֶׁשה ְמֹאד, ַוֹּיאֶמר ֶאל ד', ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם וגו'" "ַוִּיַחר ְלמֶׁשה ְמֹאד, ַוֹּיאֶמר ֶאל ד', ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם וגו'" (טז, טו).(טז, טו).
פירש רש"י: ויחר למשה מאד. נצטער עד למאד"פירש רש"י: ויחר למשה מאד. נצטער עד למאד" ע"כ ע"כ

מי התבלבל?מי התבלבל?
הסיום  את  לערוך  והחליט  מסכת,  סיים  בני  הסיום שמעון  את  לערוך  והחליט  מסכת,  סיים  בני  שמעון 
שיבקש  המלמד  הציע  המאורע  לכבוד  שיבקש בת''ת.  המלמד  הציע  המאורע  לכבוד  בת''ת. 
יחלק  אותה  אדמה  תפוח  קוגל  שתכין  יחלק מאמא  אותה  אדמה  תפוח  קוגל  שתכין  מאמא 
שגם  הצהריים  לארוחת  כתוספת  הכיתה  שגם לחברי  הצהריים  לארוחת  כתוספת  הכיתה  לחברי 
סיום  לסעודת  זה  יהיה  ובכך  בכיתה  מקבלים  סיום כך  לסעודת  זה  יהיה  ובכך  בכיתה  מקבלים  כך 

והחברים יהנו מהתוספת לסעודת המצוה. והחברים יהנו מהתוספת לסעודת המצוה. 
של  לכבודה  בשמחה  שנאותה  מאמו  ביקש  של הוא  לכבודה  בשמחה  שנאותה  מאמו  ביקש  הוא 
נוות  הראתה  הסיום  שלפני  שבלילה  אלא  נוות תורה,  הראתה  הסיום  שלפני  שבלילה  אלא  תורה, 
לכבוד  עבורו  שהכינה  היפה  העוגה  את  לבני  לכבוד ביתי  עבורו  שהכינה  היפה  העוגה  את  לבני  ביתי 
הסיום. הסתבר שאמא הבינה להכין עוגה ולא קוגל הסיום. הסתבר שאמא הבינה להכין עוגה ולא קוגל 
מאידך  אך  ארץ  בדרך  לאמא  הודה  בני  מאידך כמבוקש.  אך  ארץ  בדרך  לאמא  הודה  בני  כמבוקש. 
אמא  כי  לעדכנו  למלמד  בהחבא  והתקשר  אמא נלחץ  כי  לעדכנו  למלמד  בהחבא  והתקשר  נלחץ 

הבינה עוגה במקום קוגל. הבינה עוגה במקום קוגל. 
המלמד על אתר אמר לבני כי אם אמא הבינה להכין המלמד על אתר אמר לבני כי אם אמא הבינה להכין 
של  מתוספת  יהנו  וכולם  משמים  רצו  כך  אז  של עוגה  מתוספת  יהנו  וכולם  משמים  רצו  כך  אז  עוגה 

עוגה לכבוד הסיום.עוגה לכבוד הסיום.
בני חזר הביתה מרוגש מהת''ת ותיכף התקשר אלי בני חזר הביתה מרוגש מהת''ת ותיכף התקשר אלי 
לספר עד כמה נפלאים דרכי ה' וכה סיפר: "טאטע, לספר עד כמה נפלאים דרכי ה' וכה סיפר: "טאטע, 
נס  העוגה,  עם  היה  פרטית  השגחה  איזה  נס תשמע  העוגה,  עם  היה  פרטית  השגחה  איזה  תשמע 
שאמא לא שמעה טוב והכינה את העוגה!!!  בדיוק שאמא לא שמעה טוב והכינה את העוגה!!!  בדיוק 
השולח  שהקייטרינג  קרה  שזה  ראשונה  פעם  השולח היום  שהקייטרינג  קרה  שזה  ראשונה  פעם  היום 
קוגל  שלחו  לת''ת  צהריים  לארוחת  חמות  קוגל מנות  שלחו  לת''ת  צהריים  לארוחת  חמות  מנות 
תפוחי אדמה!!!  תחשוב שגם אמא הייתה שולחת תפוחי אדמה!!!  תחשוב שגם אמא הייתה שולחת 
שאמא  עשה  וה'  חידוש,  שום  בזה  היה  לא  שאמא קוגל?  עשה  וה'  חידוש,  שום  בזה  היה  לא  קוגל? 
תתבלבל ותכין עוגה במקום וכל החברים שמחו עם תתבלבל ותכין עוגה במקום וכל החברים שמחו עם 

העוגה הטעימה של אמא!!!"העוגה הטעימה של אמא!!!"
בעל המעשה:ש.רבעל המעשה:ש.ר

גילגולה של כדורגילגולה של כדור
"אבא!!! אתה זוכר שאתמול נאבד לי הכדור קפיץ "אבא!!! אתה זוכר שאתמול נאבד לי הכדור קפיץ 

ולא מצאנו אותו?!" ולא מצאנו אותו?!" 
הטלפון  שיחת  את  השמונה  בת  ביתי  פתחה  הטלפון כך  שיחת  את  השמונה  בת  ביתי  פתחה  כך 
היום  בדיוק  לספר:  המשיכה  ואז  היום,  היום בצהרי  בדיוק  לספר:  המשיכה  ואז  היום,  בצהרי 
ולבנות שעמדו  לסיומה  הגיע המבצע בכיתה שלנו לסיומה ולבנות שעמדו הגיע המבצע בכיתה שלנו 
פרסים  מיני  כל  היו  פרסים,  חילקה  המורה  פרסים במבצע  מיני  כל  היו  פרסים,  חילקה  המורה  במבצע 
אבל בין הפרסים היה כדור קפיץ אחד יחיד ומיוחד אבל בין הפרסים היה כדור קפיץ אחד יחיד ומיוחד 
בצבע שרציתי ועוד כדור אחר שגם יפה אבל פחות, בצבע שרציתי ועוד כדור אחר שגם יפה אבל פחות, 
נתנה  היא  לי  ובדיוק  הפרסים  את  חילקה  נתנה והמורה  היא  לי  ובדיוק  הפרסים  את  חילקה  והמורה 
טוב  יותר  הרבה  שהוא  שרציתי  בצבע  הכדור  טוב את  יותר  הרבה  שהוא  שרציתי  בצבע  הכדור  את 
שלה  הסיפור  את  סימה  הילדה  לי..."   שאבד  שלה ממה  את הסיפור  סימה  לי..."  הילדה  ממה שאבד 

ואמרה: "נכון שזה ממש השגחה פרטית?!"ואמרה: "נכון שזה ממש השגחה פרטית?!"
למערכת  השגחה  הסיפור  את  לשלוח  החלטנו  למערכת אז  השגחה  הסיפור  את  לשלוח  החלטנו  אז 

טיב ההשגחה...טיב ההשגחה...
בעלת המעשה: א.פבעלת המעשה: א.פ

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג



הבן  שיבוא  הקשה...  בדרך  האחת  זו,  נבואה  קיום 
בכל  או  רח"ל...  גויה  עם  להתחתן  כשברצונו  הביתה 
להילחם  תצטרך  ובכך  בזה,  כיוצא  בישין  מרעין  שאר 
לאשפתות...  נוראה  מהתדרדרות  להניאו  כדי  עמו 
בדרישה  שיבוא  בקדושה,  זה  לעומת  זה  בהיפוך  או 
נא  תחליט   – יד!  של  רחיים  לקבל  הפסח  חג  לקראת 

בעצמך, באיזו דרך הנך בוחר...
על אתר נענה האב, ואמר, ניצחתני! ניצחתני! 

[וכמובן, שזאת אמר רק כדי לחזק את האב, אבל על 
הבנים להיזהר עד מאוד בכבוד ההורים]. 

אצלי,  שהגיעו  מקרים  בכמה  קאמינא,  ומכירי  ביודעי 
והאב  דבר,  בכל  עצמו  על  להחמיר  נוטה  היה  שהבן 
התנגד ונלחם בזה, ולא הניח לבנו לקיים את חומרותיו 
לבוא,  איחרה  לא  הסופית  והתוצאה  נפשו.  כאוות 
שלבסוף מרד הבן בכל, והתוצאה היתה הפוכה לגמרי, 

שירד הבן לגמרי מן הדרך!
לכן אומר אני לאב במקרים שכיוצא באלו, תחליט נא 
במה  אם  בוחר,  אתה  ובמה  עבורך  עדיף  מה  בעצמך, 
שיהיה כנגדך בחומרת יתר... או הפוך בקולות יתר... – 

בכל מקרה הוא יחפש לקום כנגד...
[קונטרס 'טיב המעשה' ח"ח עמו' יג]

• ~ • ~ •
שלומק'ה  רבי  שלומק'ה הרה"ק  רבי  הרה"ק  של  שבביתו  ומפורסם  ידוע 
התהלכו  הם  רבים,  חתולים  סובבו  זצוק"ל  זצוק"למזוויעהל  מזוויעהל 
היה  והוא  פנימה,  בקודש  חדרו  בתוך  ואף  בחצרותיו, 
דואג להם ומאכילם תמיד. והיה נראה בחוש שיש כאן 

עניינים נעלים וטמירים, שמתעסק עמהם הצדיק.
על  שהתפלא  ממקורביו,  אחד  באוזני  התבטא  פעם 
מן  מעט  וגילה  הללו,  החתולים  את  כך  כל  שמקרב 
בין  שפרצה  הקשה  המחלוקת  שבעת  וסיפר  הסוד! 
יעקב  רבי  והגאון  זצוק"ל,  אייבשיץ  יהונתן  רבי  יעקב הגאון  רבי  והגאון  זצוק"ל,  אייבשיץ  יהונתן  רבי  הגאון 
כבר  הגדולים  ששני  המצב  הגיע  זצוק"ל,  זצוק"לעמדין  עמדין 
רק  היתה  כוונתם  שכל  מחמת  ביניהם  בלבם  השלימו 
וכעס  מחלוקת  לשום  כלל  התכוונו  ולא  שמים,  לשם 
חלילה. – אבל זמן רב לא היה ביכולתם להוציא השלום 
שהתערבו  אנשים  הרבה  מחמת  הפועל,  אל  הכוח  מן 
והציתו  להם,  לא  ריב  על  והתעברו  מחלוקת,  באותה 
המה  הן  אלו  נשמות   – המחלוקת!  אש  את  תמיד 
שהתגלגלו בחתולים האלה! – סיים הרבי את התגלית 

המופלאה, שגילה ברוח קדשו!
כיוצא בזה אמר הרה"ק רבי אהרל'ה ראטה בעל 'שומר הרה"ק רבי אהרל'ה ראטה בעל 'שומר 
אמונים' זצוק"לאמונים' זצוק"ל, שבעת המחלוקת הידועה שהתעורה 
בין צאנז לרוז'יןצאנז לרוז'ין, הצדיקים עצמם השלימו ביניהם בכל 
היה  עונשם  קדירה,  באותה  שבחשו  אלו  כל  ורק  לב, 

שהתגלגלו בחתולים ובעכברים! רחמנא ליצלן.
[שם]

• ~ • ~ •

יונגרייז  דוד  רבי  מרן  יונגרייז הגה"צ  דוד  רבי  מרן  הגה"צ  של  המפוארת  ענוותנותו 
הוא  דבר.  לשם  נודעה  ת"ו,  דפעיה"ק  ראב"ד  ת"ו, זצוק"ל  דפעיה"ק  ראב"ד  זצוק"ל 
בפני  אף  ממש,  האדם  כל  בפני  עצמו  את  מבטל  היה 
שלום  אוהב  היה  ומעשיו  דרכיו  ובכל  קטנים.  ילדים 
ורודף שלום, ומשכין השלום בכל מקום, כאשר העידו 
תלמידי  של  ואופיים  בטבעם  סד:)  (ברכות  ז"ל  חכמינו 
היה  הוא   – בעולם".  שלום  "מרבים  שתמיד  חכמים, 
דוגמא מוחשית לבני ירושלים של מעלה, מה היא ענוה 

מפוארת בכלי מפואר!
אחד הספרים המשובחים שבענין מידת הכעס נקרא: 
"ארך אפים""ארך אפים", הרב הגאון זצ"ל מחבר זה הספר כותב על 
עצמו בהקדמתו, שהוא היה בטבעו כעסן גדול ושיבר 
כך  ושעל  לקצה.  מקצה  שהתהפך  עד  מידותיו,  את 
על  מתגברים  כיצד  וללמד  לברר  כדי  ספרו,  את  חיבר 

מידת הכעס והקפדנות. 
ומאז  באירופא,  שנים  ממאה  יותר  לפני  נדפס  הספר 
אזלו הספרים מן השוק, ובצוק העתים וגזירת השואה 
אולי  היו  ירושלים  ובכל  הספרים,  רוב  נכחדו  האיומה 
זצ"ל  דוד  רבי  זצ"ל הגאון  דוד  רבי  הגאון  והנה  בלבד.  בודדים  ספרים  כמה 
הרבה  והשתדל  הקורה,  בעובי  עצמו  להכניס  החליט 

בההדרת הספר והדפסתו מחדש. 
שאלו תלמידו, אבי מורי הגה"צ רבי לוי הכהן זצוק"ל הגה"צ רבי לוי הכהן זצוק"ל 
כך  כל  עצמו  להכניס  ראה  מה  השולחן",  "מעדני  השולחן",בעל  "מעדני  בעל 

בדבר, ולהתעסק ולדאוג להדפסת זה הספר דייקא? 
ענה לו רבי דוד: הנה יושב אני שעות בחדר בית הדין, 
בעיצומם  רבות  פעמים  החרדית),  דהעדה  דין'  בית  'ראש  (בתור 

של דיונים קשים וסוערים אפשר לבוא חלילה לידי איזו 
הקפדה או 'משהו כעס' חס ושלום, בפרט כשאנשים 
מעיזים לומר 'שקר' בבית הדין במצח נחושה, רח"ל! או 
צריך  לכן   – במחלוקת.  אישית  למעורבות  ח"ו  להיגרר 

שישפיע  כדי  בהדפסתו,  ולהתאמץ  הספר,  לזה  אני 
מעורב  אהיה  ולא  והסבלנות!  הענווה  מידת  את  עלי 

במחלוקת ולא כלום! כי גדול השלום!
המחלוקת  מן  הצדיק  רבינו  חושש  היה  כך  כדי  המחלוקת עד  מן  הצדיק  רבינו  חושש  היה  כך  כדי  עד 
הקשה, ומתרחק מן הכעס וההקפדה עד קצה אחרון! הקשה, ומתרחק מן הכעס וההקפדה עד קצה אחרון! 

– הגם שהיה מאוד שפל בעיני עצמו.– הגם שהיה מאוד שפל בעיני עצמו.
['טיב הנישואין', שער הבית פ"ד (שבירת הכעס), אות ז' (ענוה 
המביאה לסבלנות) עי"ש]

• ~ • ~ •
סיפרה קרובת משפחתי, אשת חבר של דודי הרה"צ ר' הרה"צ ר' 
דוד בטלמן זצ"לדוד בטלמן זצ"ל, שהיתה אלמנה יותר מחמישים שנה. 
שבשנותיה הצעירות היה מצב פרנסתם בכי רע, וכמו 
בקושי  הצליחו  ההם,  בימים  ירושלים  מבני  הרבה 

לכלכל את ביתם בלחם דל ומים במשורה. 
באחד החגים ניגש אליה בעלה הצדיק כמה ימים לפני 
מחמת  מחילה,  ממנה  לבקש  שברצונו  ואמר  טוב,  יום 
בתשלום  לעמוד  בכוחו  ואין  משהו,  לה  חייב  שהוא 

החוב! 
לשום  מודעת  היתה  לא  היא  מאוד,  הופתעה  האישה 
מן  להימנע  העת  כל  שהשתדלו  עליהם,  הרובץ  חוב 
החובות! גם לא הבינה פשר אמירתו שרובץ עליו החוב 

בשבילה?!... והיא שאלתו בפליאה: מה אתה חייב? 
שצריך  בפוסקים  מבואר  הרי  כובש,  בחיוך  הבעל  ענה 
לקנות מתנה לאשה לשמחה לכבוד החג! כמו שנפסק 
בגדים  להן  קונה  "הנשים  הי"ח):  יו"ט  מהל'  (פ"ו  ברמב"םברמב"ם 
ותכשיטין נאים כפי ממונו" עכ"ל. וכ"ה בשולחן ערוךבשולחן ערוך 
(או"ח סי' תקכ"ט ס"ב). – ובהיות שהמצב הכלכלי כעת אינו 

מאפשר לקנות כלום... שכן יודעת את היטב שאין לנו 
בלב  לי  שתמחלי  נא,  אבקשך  כן  על  לפורטה,  פרוטה 

שלם על החוב שאני חב לך!...
פטירתו  לאחר  שנים  שעשרות  ע"ה,  דודתי  פטירתו והעידה  לאחר  שנים  שעשרות  ע"ה,  דודתי  והעידה 
שחוללו  טוב,  וטעם  מתיקות  אותה  בלבה  חשה  שחוללו עדיין  טוב,  וטעם  מתיקות  אותה  בלבה  חשה  עדיין 
בנפשה אותם מילים חמות שיצאו מעומק הלב ונכנסו בנפשה אותם מילים חמות שיצאו מעומק הלב ונכנסו 
אל הלב... – כשהרגישה היטב כמה נכונו אמרי בעלה, אל הלב... – כשהרגישה היטב כמה נכונו אמרי בעלה, 

וכמה רוצה בהערכתה והוקרתה!וכמה רוצה בהערכתה והוקרתה!
הם  רוכשים  זה,  פשוט  בסוד  טועים  רבים  אנשים 
לנשותיהם מתנות יוקרתיות, מפזרים על כך הון רב... 
אלא  נצרכת,  היא  ולכסף  למתנה  שלא  מבינים  ואינם 
ללב חם ואוהב, וליחס טוב! – זה לא תלוי כלל ביוקר 

המתנה ובפיזור הכסף...
רבא  להו  "אמר  (פט:):  מציעא  מציעאבבבא  בבבא  ז"ל  אמרו  כאשר 
דתתעתרו".  היכי  כי  לנשייכו  אוקירו  מחוזא,  לבני 
נשיהם.  את  שמכבדים  במה  לפרנסה  סגולה  שזו  הרי, 
והסובלים מקשיים בפרנסה, פעמים רבות הוא מחמת 

מזלזול וחוסר הערכה של כבוד האשה.
[שם פ"ב (שלום בית), אות ח' (כבוד האשה והערכתה) עי"ש]
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